Nieuwsbrief juni 2022
Mijn Digitale zaak
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Mijn digitale zaak (MDZ)
gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is om kleine bedrijven te stimuleren tot de aanschaf en
implementatie van productiviteitsverhogende digitale toepassingen.
Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die een kleine onderneming in stand houden waar ten
minste twee personen werkzaam zijn. Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan vijftig
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt.
Subsidie kan worden aangevraagd voor het afnemen en implementeren van productiviteitsverhogende
technologie, en het inwinnen van advies hierover, met als doel de productiviteit van de onderneming van de
aanvrager te vergroten. De aan te schaffen/te implementeren productiviteitsverhogende technologie moet zijn
opgenomen in de bij de regeling behorende zogeheten routekaart, met daarin het overzicht van alle
digitaliseringsmogelijkheden voor aanvragers.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500 per aanvrager. Maximaal €
500 hiervan mag bestemd zijn voor het inwinnen van advies. Aanvragen kunnen van 22 juni 2022 tot en met 30
november 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond
van € 1,7 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
WBSO 2022: op elk willekeurig moment kan een nieuwe WBSO aanvraag ingediend worden, ook als u voor een
heel jaar heeft aangevraagd. Aanleiding kan zijn dat u of een nieuw project heeft of dat de in 2022 aangevraagde
uren te gering zijn.
SLIM subsidie: voor samenwerkingsverbanden en grote ondernemingen is vanaf 1 juni subsidie tot max 25.000
euro beschikbaar en is voor o.a.
Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en
ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald.
Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er van elkaar geleerd wordt. IST-SOLL naar
skillset van de toekomst. Onderzoeken waar de knelpunten liggen.
Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met externe adviseurs
Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow
Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding
Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid
en gecoacht door een externe adviseur
MIT kennisvouchers
Deze regeling is vanaf 12 april opengesteld en er zit nog wel wat geld in de pot. De subsidie is bedoeld om uw
onderzoeksvraag door een kennisinstelling te subsidiëren. U kunt 2 type vouchers aanvragen: kleine vouchers
van € 5.250 en grote vouchers van € 9.000. Het subsidiepercentage voor vouchers met een waarde van €
5.250 is verhoogd naar 70%. Voor ondernemers met eenzelfde of soortgelijke kennisvraag bestaat de
mogelijkheid om maximaal 3 kleine kennisvouchers (per keer dus in totaal 15.750 euro) te bundelen. Het
subsidiepercentage voor grote vouchers met een waarde van € 9.000 is 40%.
MIT R&D samenwerking
Per 1 juni 2022 is deze regeling geopend t/m 13 sept. Werkt u met andere mkb'ers samen om producten,
productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen, dan kunt een aanvraag indienen voor een R&Dsamenwerkingsproject. Deze biedt 35% subsidie op de projectkosten met een maximum van 200.000 euro.
OPZuid-programma is open vanaf april
Na het succesvolle OPZuid-programma voor de periode 2014-2020 zal dit jaar de eerste openstelling zijn voor de
periode 2021-2027. Op basis van feedback uit de markt en eigen doelstellingen is de regeling op bepaalde
punten aangepast. De projecten zullen in ieder geval moeten passen binnen de Regionale Innovatie Strategie
2021-2027.

Nieuw: SIR regeling voor innovatief Brabants mkb
Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie NoordBrabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: SIR-regeling.
Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen
die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en
verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat
om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. Samenwerken, innoveren en
ondernemen is de kracht van onze regio.
Mkb-ondernemingen en innovatieve startups
De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de
regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande
ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups
is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.
Aanvragen uit Midden-Brabant
DHI voor internationale ambities
Ook in 2022 is de DHI regeling weer opengesteld voor o.m haalbaarheids-, demonstratieprojecten of een
investeringsvoorbereidingsstudie voor buitenlandse ambities. Het is een subsidie van 50% op de kosten voor
onderzoek/demonstratie van uw product of dienst bij buitenlandse potentiële afnemers. Belangrijke eis is wel dat
een intentieverklaring door de buitenlandse (potentiële) klant(en) wordt ondertekend.
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) loopt ook in 2022 door
Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 of maakt u hernieuwbare
energie goedkoper? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+),
voorheen Hernieuwbare Energiesubsidie. Deze regeling loopt tot 31 maart 2022, maar zal de dag erna (1 april
2022) direct weer opengaan!
Nieuwe EIA en MIA/Vamil lijst gepubliceerd!
Ook dit jaar heeft de overheid weer verschillende bedrijfsmiddelen geïdentificeerd die zij wil stimuleren tbv het
verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van het milieu: de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu
Investeringsaftrek (MIA).
Overige subsidies voor energietransitie en milieu
Er zijn vanwege de klimaatakkoorden vele subsidies bijgekomen die of innovatie, of marktintroductie (MEI
regelingen) of investering financieren. Heeft u plannen dan is het handig om met ons contact op te nemen.
Nog iets over de TVL: Bericht van RVO:
TVL Q2 2021 aangevraagd? Geef uw omzet door!
Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021? En heeft u nog niet uw
werkelijke omzet aan ons doorgegeven? Dit hebben we nodig om de definitieve subsidie te berekenen.
Vergeet niet dit uiterlijk 20 juli 2022 te doen.
Mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt. Als wij uw informatie niet op tijd ontvangen, moeten we ambtshalve
vaststellen. Dit betekent dat wij uw definitieve subsidie vaststellen met gegevens van de Belastingdienst.
Vaststellen op €0
Heeft de Belastingdienst geen omzetgegevens van u? Of wijken deze gegevens fors af van wat u eerder aan ons
opgaf? Dan moeten wij uw subsidiebedrag op €0 vaststellen. Dit betekent dat u het al ontvangen
subsidievoorschot moet terugbetalen. Het is dus belangrijk dat u op tijd uw werkelijke omzet aan ons doorgeeft.
Geef uw werkelijke omzet door.
Ook wanneer uw subsidie hoger is dan € 125.000 en wij van u nog geen accountantsverklaring mochten
ontvangen, stellen wij uw subsidie vast op €0.
Ruime terugbetalingsregeling
Misschien is er een reden dat u nog niet hebt vastgesteld, bent u bang veel terug te moeten betalen. Als na de
vaststelling blijkt dat u moet terugbetalen, omdat u meer heeft omgezet dan gedacht, hebben we ruime
terugbetalingsmogelijkheden. TVL terugbetalen kan in 6, 12, 18 of 24 maandelijkse termijnen, zonder rente. Ook

een persoonlijke terugbetaalregeling behoort tot de mogelijkheden. U leest hier meer over op de
pagina Betalingsmogelijkheden bij terugbetaling TVL (rvo.nl). Bedragen lager dan €500 schelden we kwijt.

